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A+B Galéria Pécs

www.apluszbgaleria.hu
FOGLALJON SZÁLLÁST NAGYKER ÁRON!:

www.szekelyerno.hu

Aki velünk 
költözik,

idõt és pénzt
spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-
KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan!

Tel.: 06-30/9581-200
www.nemethtrans.hu

KISTERMELŐI 
MÉZ ELADÓ!
Akác - hárs - repce + propolisz
Korrekt árak, 
hívjon bizalommal!
Érd.: 06-48/316-769, 06-30/329-74-34

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA, SZERELÉSE 
GARANCIÁVAL .
Rövid határidő, ingyenes kiszállás!
Tel: 06-20/330-89-44

MŰANYAG, FA ÉS FÉM
NYÍLÁSZÁRÓK, GARÁZSKAPUK,

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
FORGALMAZÁSA.

Német  
alapanyagokból 
Magyarországon  

gyártott  
műanyag nyílászárók  

kedvező áron
KB, Mátyás k. út 22.

(az Autóker mögött)
Nyitva: H-P 8-16-ig

Tel/fax: (48) 820-820
Mobil: (30) 968-7272
www.barcikaablak.hu

e-mail: barcikaablak@gmail.com

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig
 pénteken  7-15 óráig

Kazincbarcika, Egressy tér 4. fszt.
A zálogház üzemeltetője, a K1 Credit Kft. a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 

(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság:  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

KAZINCBARCIKA FATELEP
Szuhakálló futballpálya mellett

21 000 Ft/ m3-től

Telefon: 06-30/677-66 55

Kalodás tűzifa 11.000 Ft-tól
(1 kaloda: 0,588 m3) AA
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2019. február 1-ig 

10%
kedvezmény!

+36-20/399-0656+36-20/399-0656 NYITVA TARTÁS:
Hétfô-Péntek: 8.00-18.00
Szombat: bejelentkezés alapjánKazincbarcika, Babits út 7.

Szereted az Ulti játékot?
Tedd próbára a tudásod!

V. Bán-Sajó Völgye 
ULTIVERSENY 

Vadna Községben
2019. február 2-án (szombaton) 9:00 órától

Nevezési díj: 1 500 Ft/fő Tartalmazza: Étkezési- és szervezési költséget
Nevezni: A verseny napján 8:45-ig, Vadna, Kossuth u. 7. Göőz Pál Művelődési Ház

Előzetes érdeklődés: 06-48/505-234 telefonon 

Telefon: 06-30/415-2428

Lengyel SZÉN 
(6500 kcal, 7%  hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁSBAN 

JÁRTAS 
munkatársat 

keres 
kazincbarcikai 
munkahelyre!

06-30/260-3770

A HAUFF-TECHNIK Hungária Kft.
„PUMPI”
LAKÁS-
SZERVIZ

Érd.: 70/456-3337

villanyszerelés

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE
Egyeztetés alapján, ha szükséges 1-2 napos határidővel!

Katona Gréta energetikai tanúsító mérnök 
katonagreta.energetika@gmail.com  

+36 20 236 7400

MEGBÍZHATÓSÁG  
KEDVEZŐ  

ÁRON!

Hétköznapokon 8-19 óra között,  
szombaton  9-14 óra között  
vagyok elérhető telefonon!

507503

506557
506936

506995
507104

507677

507052

505331
507053

504774

507025

507001
507040

507675

506988

506994
507017
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Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?

ÁLLÁSHIRDETÉSÁLLÁSHIRDETÉS

A Kazinc-Épker Kft. keres
közmű- és 

útépítésben jártas 
munkatársakat, 
illetve  pályakezdő 

fiatalokat
Budapest környéki, 

hosszú távú munkára. 
Szállás és utazás biztosított. 

Tel.: 06-20/581-1205 Tel.: 06-30/9452-899

Munkát keres?

munkatársat keres
A 

munkakörbe.
Feltételek:  barcikai vagy környéki 
lakhely, jó fizikum, megbízhatóság.

HALOTTSZÁLLÍTÓ - 
SÍRÁSÓ - TESTŐR

  
  

> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Egressy út 39.
Tel.: 30/206-3354

> Fókusz Optika
Kazincbarcika, Városi Kórház 1. emelet
Tel.:30/206-3364

> Fókusz Optika Sajószentpéter, Bercsényi tér 1.
Tel.:30/415-7918

> Edelényi Optika Edelény, Deák F. út 6.
Rendelő intézet fsz. Tel.:30/206-3352

> Fókusz Optika Kazincbarcika, Május 1. úti pavilonsor
Tel.: 06 48/410-609, 30/206-3355

I N G YE N E S  O RVO S I  S Z E M V I Z S G Á L AT *

Rendel: Dr Hobaj Ildikó szemész főorvos /Kazincbarcika/ Bejelentkezés: 06 30/206-3354

Válasszon 
kedvezményt!

VAGY

LENCSE -20%
KERET

LENCSE KERET

-30%

-30% -20%Az akció bármely típusú 
lencsére és keretre érvényes.

Lapzárta: szerda 12:00 óra

KÉMÉNYEK

Telefon: 20/445-0421
KÉM-SZER Bt.

béléscsövezése,
Schiedel, Leier és
szerelt kémények

építése vegyes
tüzelésű készülékek

részére (kandalló,
cserépkályha, 

kazánok), 
valamint 

kondenzációs és 
turbós készülékek

kéményének
beszerelése,

kéménymarás 
és bővítés.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
INGYENES SZÁLLÁSSAL

KÉT ÁGYAS ELHELYEZÉSSEL
OPERÁTOR:06/20/3363803
Kereset: nettó 170-200.000 Ft
FIZETÉSI ELŐLEG és INGYENES LEUTAZÁS

24
87

67 MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

n teljesen új tető építését, 
n régi palatető bontás nélküli
  cseréjét, héjazat cserét,
n  festő, kőműves, bádogos 
 munkákat teljes körű 
 kivitelézéssel A-tól Z-ig
 anyagbeszerzéssel együtt is,
n laminált padló rakást

 - számlaképesen!

VÁLLALUNK 

Érd.: 06-30/783-0948

507199

507020

503967

505979

506579

505979

507095

506522

507013

507678
507499
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Újabb tárlat nyílt a  ■
Gimi Galériában, amit 
január 11-étől tekint-
hetnek meg az érdek-
lődők a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnáziumban. 
2019 első témája a Kor-
mos Brigitta, egyetemi 
hallgató által készített 
Művészet és tudomány 
határán című kiállítás.

Brigitta már középiskolás ko-
ra óta aktív szerepet szeretett 
volna vállalni műemlékeink és 
műtárgyaink megóvásában. 
Lenyűgözte a restaurátori hi-
vatás, ehhez azonban még 

gyarapítania kellett tudását 
ebben a témában, és rajzké-
pességeit is fejlesztenie kel-
lett. Végül jó tíz év elteltével 
eljutott odáig, hogy újra el-
játsszon a gondolattal, mire 
is használhatná fel kézügyes-
ségét és alkotóvágyát. Egy év 
intenzív felkészülés után sike-
rült is a felvételije és ma már 

a Képzőművészeti Egyetem 
másodéves festő-restaurá-
tor hallgatója.
A restaurátori szakma egy 
komplex pálya. Nehéz megha-

tározni egy szóval mivel is fog-
lalkozik egy restaurátor, hiszen 
egy kicsit mindenhez kell érte-
ni. A mai napig vita övezi, so-
kak inkább tudománynak tart-
ják, mintsem művészetnek.
A restaurátor feladata, hogy 
kulturális örökségeinket meg-
őrizzék, a romlásukat megál-
lítsák és esztétikai értékeit 

megmentsék, majd bemutat-
ható és tanulmányozható ál-
lapotba hozzák. A restaurá-
tor, munkájának végzése során 
több, a művészeteken túli tu-

dományág segítségét is igény-
be veszi. Feladata rendkívül 
összetett: egyszerre kell mű-
vészeti, technikai és tudomá-
nyos kérdéseket megoldania.
Az egyetemi restaurátorképzé-
sen többek között emelt szintű 
művészettörténetet, műtárgy- 
és műemlékvédelmet, festé-
szeti technikákat, anyagtant, 

fizikát, kémiát, ikonográfiát, 
muzeológiát, viselettörténe-
tet tanulnak és nagyon ma-
gas óraszámban műtárgyakon 
gyakorolnak. Minden évfolyam 
másra specializálódik, az el-
ső két év művészeti alapozó 
év, tehát különböző techni-
kákkal festési feladatokat vé-
geznek. Harmadéven falképek 
készítésével és restaurálásá-
val, negyedéven vászonképek, 
ötödéven táblaképek restaurá-
lásával foglalkoznak.
A jelenlegi tárlat Brigitta felvé-
teli- és első egyetemi évének 
munkáiból áll, melyek főként 
festéstechnikai tanulmányok. 
Mindemellett a kiállítás anya-
gát képezi még restaurálási 

dokumentáció, láthatók mun-
kafolyamatról készült fotók, 
valamint további restaurátor-
hallgatók diplomamunkájának 
rövid ismertetését és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Meg-
mentett műkincseink kiállítás 
anyagát is megtekinthetik az 
érdeklődők.

Forrás: kolorline.hu

2019-ben is Gimi Galéria a Szaléziban
Fotók: Zele Tímea

Kivételes nyugellátás-
emelést és egyszeri 
segélyt kaphatnak

A Borsod-Abaúj  ■
-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal kivételes 
nyugellátás-emelést, 
valamint egyszeri se-
gélyt engedélyezhet az 
alábbi feltételekkel.

Egyszeri segély 
engedélyezhető:
Öregségi nyugellátásban ré-
szesülő személy részére éven-
te egy alkalommal, ha olyan 
élethelyzetbe kerül, amely 
létfenntartását veszélyezte-
ti, és havi jövedelme nem ha-
ladja meg,

közeli hozzátartozójával közös 
háztartásban él,

egyedül él.

Kivételes nyugellátás-eme-
lés engedélyezhető:
Annak a nyugellátásban ré-
szesülő, az öregségi nyugdíj-
korhatárt elérő személynek, 
akinél a nyugellátás és rend-
szeres pénzellátás együttes 
havi összege nem haladja meg 

A fenti összegek esetében a 
hadigondozott ellátások ösz-
szegét figyelembe kell venni.
Nem engedélyezhető kivételes 
nyugellátás-emelés annak:

megállapításától 3 év nem 
telt el,

-
gellátás emelésétől 3 év nem 
telt el,

-
jában részesül.

A kérelemhez csatolni 
szükséges:

-
előző egy éven belül betegsé-
get igazoló kórházi szakorvosi 
igazolást,

igazolásokat

igazolást
-

re a kérelem indoklási részé-
ben hivatkozik.
Az egyszeri segély és a kivé-
teles nyugellátás emelés en-
gedélyezése iránti kérelem a 
letölthető formanyomtatvá-
nyon a szükséges igazolások 
csatolásával a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Járási Hivatalainak vala-
mennyi kormányablakában, 23 
helyszínen előterjeszthető.

Forrás: kolorline.hu

Elkezdődött a síszezon 
Bánkúton 

Jó hírünk van a síelés és snowboardozás szerelmeseinek. Egy 
hete elkezdődött a síszezon Bánkúton. A viszonylag kevés hó 
miatt, eddig csak a hétvégi napokon üzemeltek a felvonók. 
Mostanra viszont már 30 cm-re vastagodott a hóréteg, ami 
lehetővé teszi, hogy hétközben is üzemeljenek a felvonók. Ja-
nuár 21-én, hétfőn este a pályák gépi kezelése megtörtént. Így 
tehát, hétfőtől péntekig a C jelű felvonó fog üzemelni, amivel 

szánkózókat is kezelt pálya várja Bánkúton. A felvonó üzem-
mel és a pályák állapotával kapcsolatosan, a síterep megújult 
honlapján lehet tájékozódni. 

www.bankut.hu
Fotó: bankut.hu

Látogatási tilalom 
a Kazincbarcikai 
Kórházban
Az influenzaszerű megbetegedések miatt a Kazincbarcikai 
Kórház minden fekvőbeteg osztályán látogatási tilalmat 
rendeltek el január 22-től, visszavonásig. A rendelkezés a 
betegek érdekeit szolgálja, ennek megfelelően kérik a hoz-
zátartozók megértését.

Forrás: www. barcikakorhaz.hu
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H á z  e l a d á s

Múcsony központjában eladó 2 
generációs, 2 szintes, 2 garázsos, 
vállalkozásra is alkalmas 1600 
m2-es telken lévő családi ház. Tel.: 
06-30/297-1909.
sajókazán, Palota út 9. sz. alat-
ti, 2 szintes családi ház eladó. Tel.: 
06-70/637-2235.
Bőcs főutcáján eladó egy patinás 3 
szobás, vegyes kő és vályog fala-
zatú, nagypolgári, tornácos családi 
ház, 1400 nm telken garázzsal, mel-
léképületekkel, fúrt kúttal és kivá-
ló szomszédokkal. Ár: 7,9 M Ft. Tel: 
+3670/701-2271.
Miskolc-Görömbölyön frekventált 
helyen eladó kétszintes családi ház, 
vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 25 
M Ft.Érdeklődni: 06/70 670-6188

eladó 4 szobás családi ház Szendrőn. 
Csendes környezet. Ár megegyezés 
szerint. Érd.: 06-70/935-0404.
Berekalja csendes utcájában 
eladó 535 nm-es telken 80 nm-es, 
2+félszobás családi ház, jó állapo-
tú tetővel, külön beton garázzsal. Ár: 
22,5 M Ft. Tel.: 70/450-518.
sajópetri Szabadság utcában 
eladó egy felújítandó, kétgeneráci-
ós, vegyes falazatú, 80+50 nm 2 ház 
egy 1635 nm telken. Víz, gáz szenny-
víz a kisebbik házban van. Ár: 4,99 
M Ft. Tel: +3670/701-2271.
sajószentpéter Pécsi Sándor úton 
eladó egy kétgenerációs, kétszin-
tes, két fürdőszobás, 5 szobás, nagy 
étkező konyhás, két garázsos, szép 
kis kertes sorházi családi ház. Ár: 
11,9 M Ft. Tel: +3670/701-2271.

H á z  k e r e s é s

sajószentpéter központjában kisebb 
családi házat vásárolnék, max. 5,5M 
Ft-ig. Tel.: 06-20/958-2171.

l a k á s e l a d á s

kazincbarcikán, a Május 1. úton 
eladó egy 3. emeleti, 45 m2-es, jó 
állapotban lévő, de felújításra szoruló 
lakás pincerésszel együtt. Iár: 5,5M 
Ft. Érd.: 06-20/773-7739.
kazincbarcikán, Egressy B. úton 
2+fél szobás, erkélyes, teljesen fel-
újított lakás alkalmi áron eladó. Tel.: 
06-70/315-3486.
kazincbarcikán, Pollack M. úton 
6. emeleti, 2 szobás, nagy erkélyes 
lakás eladó. Tel.: 06-70/315-3486.
kazincbarcikán, az Egressy úton – 
kutyaóllal szemben – 2 szobás, 53 
m2-es, 1. emeleti, felújítandó lakás 
eladó. Iár: 8,5M Ft. Tel.: 06-20/400-
3822.

kazincbarcikán, Kazinczy téren 2 
szobás, földszinti lakás eladó. Iár: 
12,8M Ft. Tel.: 06-30/393-3106.
kazincbarcikán, az Egressy úton, 
1 szobás, nagy konyhás, 35 m2-es, 
földszinti, gázkonvektoros, telje-
sen felújított lakás eladó. Irodának, 
üzletnek is ideális. Ár: 7,8M Ft. Érd.: 
06-70/334-9829.
kazincbarcikán, a Csokonai úton, 1. 
emeleti, 55 m2-es, 2 szobás lakás 
eladó. Tel.: 06-20/264-2527.

kazincbarcika, Építők út 30. sz. 
alatti 2 szobás, 54 m2-es lakáso-
mat ELADNÁM vagy ELCSERÉL-
NÉM. A lakás átlagos állapotú. Jó 
lakóközösség. Iár: 7,65M Ft. Tel.: 
06-20/615-2179.

eladó Miskolc belvárosában Sol-
tész N. K. u., 77 m2-es, gázos 2. 
emeleti lakás, 2 emeletes épület-
ben. Belsőudvaros, pihenőker-
tes társasházi lakás. Gépésze-
tileg teljesen felújított, ablakok 
cserélve műanyag nyílászárókra. 
Nappali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszo-
ba, külön wc. Ár: 14,99 MFt Érd.: 
06-20/980-6678.

Miskolcon, az Újgyőri főtérnél a 
Tátra utcán gáz cirkó fűtésű, tégla 
falazatú, 50 nm-es, két szobás erké-
lyes, felújított lakás műanyag nyílás-
zárókkal tehermentesen eladó. Igény 
esetén akár bútorral együtt, befekte-
tésnek is kiváló. Ár: 11,5 M Ft. Tel: 
0670-383-3710.
eladó Miskolcon a Selyemréten 37 
m2-es, teljesen felújított, klímás, 
harmadik emeleti lakás nyugodt kör-
nyéken. Tel.: +3630/940-8813.

Miskolc, Selyemréten eladó egy fia-
talosan átalakított, ízléses 55 nm-s 
1+2 félszobás lakás a 6. emeleten. 
Gépészetileg is felújítva, új nyílás-
zárok, új bejárati ajtó, festett falak, 
laminált parketta, mindez szige-
telt házban! Irányár:11,3 M Ft. Érd.: 
30/535-7946.
Miskolcon a Győri kapuban eladó 
egy kifizetett panelprogramos, 8. 
emeleti, 1,5 szobás lakás. Felújított 
állapotú, egyedi fűtésmérésű, fiata-
los, rendezett lépcsőházban. Irány-
ár: 9,8 millió Ft. Tel.: 06-20/436-
0079. 
Miskolc, Vologda lakótelepen panel-
programozott, 55 nm-es, 1+2 félszo-
bás, erkélyes, felújított lakás teher-
mentesen eladó. Az ingatlan szi-
getelt, fűtése mérhető, nyílászá-
rói műanyagok. Burkolatcserék és 
egyéb felújítások megtörténtek. Ár: 
12,9 M Ft. Tel: 0670-383-3710.
Miskolcon a Petneházy utcában sür-
gősen eladó egy 2. emeleti, felújí-
tott, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás, 
tégla építésű lakás. Konyhában, für-
dőben előszobában beépített búto-
rokkal együtt, kulturált lépcsőház-
ban. Irányár: 15,9 millió Ft. Tel.: 
06-20/436-0079. 
Miskolcon panelprogramos, kis 
rezsijű, belváros közeli, azonnal köl-
tözhető erkélyes garzonlakás eladó. 
Tel.: 70/359-3130.

l a k á s k e r e s é s

eladó lakást és garázst keresek 
Kazincbarcikán. Érd.: 06-70/376-
7435.

G a r á z s

Garázs eladó Kazincbarcikán az 
Iskola úton. Aknás, alápincézett. Iár: 
2,5M Ft. Tel.: 06-30/601-9671.

Garázs eladó Kazincbarcikán, a Vaj-
da J. u. 2. sz. alatt. Hideg-meleg víz, 
wc, mosdó, polcrendszer. Iár: 3,5M 
Ft. Tel.: 06-48/348-080.

a l B é r l e t

albérlet kiadó Sajószentpéteren. 
Szoba, konyha, fürdőszoba, gázkon-
vektoros, külön bejáratú lakás. 25E 
Ft/hó. Tel.: 06-70/617-3686.
Idős házaspár magányos nyug-
díjas nőnek lakhatást adna tel-
jes ellátással gondozásért vidéken. 
Tel.: 06-20/933-8077, 06-30/341-
5733.

F ö l d ,  k e r t

Izbonyóban, zártkerti 225 nöl-es 
telek, gyümölcsössel, LAKHATÓ ház-
zal, garázzsal. Víz, villany van. Iár: 
2,5M Ft. Tel.: 06-20/920-3580.

J á r M ű  e l a d á s

eladó megkímélt állapotban, érvé-
nyes műszakival, 1.3-as Suzuki 
Swift GLX személygépkocsi. Tel.: 
06-20/233-5104.

r é G I s é G ,  é k s z e r

Becsüs magas áron vásárol kép-
csarnoki festményeket, bányász-
lámpát, benzin biztonsági lámpát, 
bányász fokosokat, felhúzós kar-
órát-zsebórát és teljes hagyatékot. 
Tel.: 06-20/247-1538.

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régi-
séget, bútort, festményt, porce-
lánt, ezüsttárgyakat, hagyatékot. 
Tel.: 06-46/348-436, 06-20/388-
7997.

Kos - Csodálatos formában van 
és ez nem kerüli el a környezete 
figyelmét sem. Az idegenek meg-
fordulnak Ön után, míg közvetlen 
környezete egyre csak dicséri. Ön 

is érzi, hogy valami megváltozott magában, 
ami lelki és látszólagos külső átalakulással 
járt. Bár a változások még nem értek véget az 
életében, még csak most jönnek a kapcsolatai, 
de úgy érzi, készen áll egyeseket elengedni. 

Bika - Egyre többször érzi, hogy 
valami nem stimmel, gyakran érez 
kellemetlen tüneteket. Ahelyett, 
hogy megpróbálja maga orvosolni 
őket házilag, jobban tenné, ha fel-

keresné orvosát. Mellette nem ártana elgon-
dolkodnia az életmódváltáson, hogy csökkenti 
a stresszt az életében, az egészségtelen 
étkezés mértékét, de még akár a káros 
szenvedélyek élvezetét is. 

Ikrek - A következő napokban 
igencsak frusztrált lesz. Akár- 
mennyit is hajt, dolgozik keményen, 
nem látja az eredményt, most 
akadályoztatva van, ez nem a 

haladás ideje. Jobb lenne, ha türelemmel vár-
na, amíg haladhat tovább, semmint erőltetné 
azt. Találja meg a helyzet pozitívumait, mert 
bizony vannak! Fordítsa figyelmét a félbema-
radt vagy éppen régóta elhanyagolt dolgokra.

Rák - Megváltoznak a dolgok Ön 
körül, de nem biztos, hogy abba 
az irányba, amit Ön a legjobban 
szeretne. Éppen ezért álljon rugal-
masan a következő változásokhoz 

és ne erőltessen semmit. De jobb, ha tudja, a 
változás élete minden területét befolyásolja. 
Sokat segítene, ha meditálna, jógázna vagy 
más spirituális gyakorlatot űzne, nyugodtabb 
és kiegyensúlyozottabb lenne tőle.

Oroszlán - Meglehetősen nehezen 
uralkodik manapság az érzésein. 
Még az a szerencse, hogy a 
legtöbb esetben csak-csak sikerül 
visszafognia magát. Bár mindenki 

elismeri, hogy sokat változott az utóbbi időben, 
de még mindig hagy maga után kívánni valót. 
Figyelje meg, hogy általában mikor borul el 
az elméje! Főleg akkor, mikor a jövőjére vagy 
anyagi helyzetére gondol.

Szűz - Most annyira bizonytalan 
a dolgában, az életében, hogy  
szívesen átadja másnak a döntés-
lehetőséget. Ám csak rosszul jár 
azzal, ha hagyja, hogy mások 

rendelkezzenek a sorsa felől. Vegye kezébe az 
irányítást és ne adjon fel semmit. Lehet, hogy 
nem lesz könnyű dolga, de ne felejtse el, hogy 
milyen erős, határozott tud lenni és hogy szinte 
mindig eléri amit akar. Küzdjön!

Mérleg - Egyenesen megbabonáz-
za a környezetét. Mindenki odafi-
gyel Önre, megdicsérik, a táraságát 
keresik. Élvezi, hogy a középpontba 
kerül a szépsége, az esze vagy 

éppen a szellemessége miatt. Ráadásul most 
bármibe is fog bele, azt siker koronázza a 
végén. Csak arra ügyeljen, hogy ne vágja 
egyszerre túl sok mindenbe a fejszéjét, mert 
hamar elfogyhat az ereje.

Skorpió - Legyen rugalmas a 
héten és ne erőltessen semmit. 
Minél jobban rágörcsöl valamire, az 
annál távolabb kerül Öntől. Terelje 
el a figyelmét más, függőben lévő 

ügyeivel. Ugyanakkor nem ártana átgondol-
nia egyes döntéseit, mert az derülhet ki róluk, 
nem elég célravezetők vagy akár még hátrál-
tathatják is Önt ahelyett, hogy hozzásegítenék 
ahhoz, amihez szeretné.

Nyilas - Fokozottan az az érzése, 
hogy muszáj lenne változtatnia az 
életén, mivel a dolgok nem úgy 
történnek, haladnak, ahogy Ön 
szeretné. Igyekezzen nem rágör-

csölni, hanem inkább több ésszel és türelem-
mel közelítse meg a problémát. Való igaz, 
hogyha őszinte lesz magával, rá fog ébredni 
arra, hol rontja el a dolgokat és vágja maga 
alatt a fát.

Bak - Folyamatosan próbálja kéz-
ben tartani az irányítást, ami egyre 
csak kicsúszik a kezei közül. Nem 
ártana megvizsgálnia, hogy mibe is 
próbál annyira kapaszkodni, vagy 

hogy nem az okozza-e a problémát, hogy 
túlvállalta magát. Bölcsen tenné, ha inkább 
Ön alkalmazkodna a következő napokban a 
környezetéhez és nem próbálna mindenkit 
görcsösen megváltoztatni. 

Vízöntő - Sokat kacérkodik annak 
a gondolatával, hogy tovább tanul, 
vagy belevág valamilyen új hobbiba, 
akár a spirituális vonalon haladva 
elmélyül valamilyen eszmében. 

Keresgéljen szorgalmasan és magára fog 
találni a legmegfelelőbb, amivel gazdagabbá 
teheti az életét. De ha csak lustán várja, hogy 
ölébe pottyanjon a lehetőség, úgy nem fog 
célt érni.

Halak - Fontolja meg a hosszú távú 
céljait, mert amibe a héten bele-
kezd, azt jó eséllyel sikerre is viszi. 
Éppen ezért kellene azt is átgondol-
nia, hogy egyáltalán tesz-e valamit 

és kihasználja a kedvező csillagállást a héten. 
Az egészségére is gondolhatna és ha szeretne 
életmódot váltani, esetleg fogyni, akkor szintén 
a napokban lenne a legkedvezőbb megtenni az 
első lépéseket.
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Apró

Ha keretes hirdetést szeretne
feladni, keresse munkatársunkat 
a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Rostás Szabolcs

Szuperinfó Média Kft.
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 22.

0620/238-52-88
 szabolcs.rostas@szuperinfo.hu 

Médiareferens

Mély fájdalommal tudatom, 
hogy

DR. BOLDIZSÁR JÓZSEF 
a kazincbarcikai kórház belgyógyász főorvosa 

életének 76. évében, január 10-én elhunyt.

Hálás szívvel köszönöm mindazoknak 
az együttérzését, akik a temetésén megjelentek, 

fájdalmamban osztoztak.

Felesége

Kazincbarcikán a Herbolyai úton
140 m2-es, 3 szobás  
+ nappalis családi ház 
kedvező áron ELADÓ! 
Telefon: 06-70/586-7155

Eladó 
Kazincbarcikán
az Aknász úton 

3 szobás + amerikai 
konyhás-étkezős-

nappalis családi ház.
Irányár: 24 MFt

Kazincbarcika, 
Egressy út 30/A.
06-30/2896-165

507051507021
507029

506206



52019. január 25.

á l l a t

160-200 kg-os hízók Kazincbarcikán 
eladók. Tel.: 06-20/770-5972.
1 db hízósertés eladó, 300 kg-
os, 400 Ft/kg, felezve: 500 Ft/
kg, Rudabányán. Tel.: 06-30/878-
7018.
eladó 2 db JERSEY (csörzi) ELŐHASÚ 
- márciusban ellő – ÜSZŐ. 1 db HÍZÓ 
sertés, terményen nevelt. Érd.: 
06-30/655-6119.

e G y é B  e l a d á s

eladó új konyhaszekrény, új 4 lapos 
gáztűzhely tartozékokkal együtt. Érd.: 
06-70/652-9274.

eladÓ-OlCsÓN! Autóba való 
Pierre Cardin babaülés újsze-
rű állapotban, gyerek számító-
gép asztal, forgószék, antik tükör 
(60x80), kihúzhatós kanapé, nagy-
méretű rekamié, ágyneműtar-
tó, jó állapotú porszívó és mikro-
hullámú sütő, madárkalitka. Tel.: 
06-20/233-5104.

e G y é B  k e r e s é s

egész évben készpénzért vásáro-
lok: fényképezőgépet, fotóobjektívet, 
fotós kiegészítőt, diavetítőt, diafil-
met. Tel.: 06-20/547-7153.
Vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Tel.: 06-70/217-3347.
személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 06-70/555-1262.
Gyűjtő keres! Régi matchboxokat, 
játékokat, távirányítós autókat, 
lemezjátékokat és autókat, pedá-
los moszkvicsot. Érd.: 06-70/418-
2086.

t ű z I F a

akciós konyhakész tűzi-
fa 12.500Ft/m3-től. Cser, tölgy, 
bükk, akác. Gyors, megbízható 
szállítás. Számlával és szállítóval. 
Tel.: 06-20/958-6233, 06-30/262-
8733. AA5946453.

akciós tűzifa, tölgy, bükk 14E 
Ft/m3. Ingyen házhoz szállítás. 
Kisebb mennyiséget is szállí-
tunk. Közvetlen a termelőtől. Tel.: 
06-70/327-4629. AA5917945.

s z O l G á l t a t á s t  k í N á l

Víz- fűtésszerelés, fürdőszoba 
felújítás, hiba- illetve dugulás 
elhárítás. Gázkészülékek szere-
lése, javítása garanciával. Tel.: 
06-20/628-5085.

Festés, csempézés, járólapozás, 
gipszkarton- és vízszerelés, par-
kettázás, garanciával és referen-
ciával. Tel.: 06-70/556-2067.

költöztetést vállalok. Elszállí-
tom lim-lomját. Akár hétvégén is. 
Hívjon bátran! Tel.: 06-70/327-
4629.

á l l á s t  k í N á l

Mozgó cukis autóra eladót keresek. 
B kategóriás jogosítvány, EÜ. könyv 
szükséges. Érd.: személyesen, a 
Jégvirág Kft-nél.
Boldvai telephellyel rendelkező cég 
keres tehergépjármű- és mező-
gazdasági GÉPKEZELŐ munkatár-
sat. Elérhetőség hétfőtől péntekig, 
8-16-ig telefonon: 06-30/633-7685, 
06-30/205-0962. Molnár Csaba.

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Moson-
magyaróvár és Sopron környéki) 
autóipari és fémipari nagyválla-
latok állásajánlataiból válogat-
hatsz (betanított, lakatos, tar-
goncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes 
szállást, utazást, valamint bérelő-
leget és hosszú távú munkát biz-
tosítunk. Érdeklődni 8-20 óráig a 
06-70/639-9920 telefonszámon. 
- JOBmotive Kft.-

sajószentpéteren újonnan nyíló 
vendéglátó egységbe hölgy munka-
társat keresünk. Tel.: 06-70/600-
3563. Katona Gergő.
Betonkeverős betonüzembe, Mis-
kolctól 10 km-re található boldvai 
telepre, nagyipari betonkeverő-
re GÉPKEZELŐT keresek. Szemé-
lyes találkozás, egyeztetés tele-
fonon, hétköznap 8-16-ig. Tel.: 
06-30/633-7685, 06-30/205-0962. 
Molnár Csaba.
Győri munkahelyre targoncásokat, 
hegesztőket és szalagmunkára férfi 
dolgozókat korrekt bérezéssel felve-
szünk. Szállás ingyenes, utazást térí-
tünk. Tel.: 06-20/949-3036. Gekko 
Hungary 2014 Kft.

Ózdi telephelyű építőipari cég 
műszaki előkészítő és építész-
mérnök kollégát keres. Érd.: 
06-70/324-7020. Magas és Mély 
Vasbeton Kft.

kFt. keres azonnali kezdéssel vil-
lanyszerelőket Budapestre, nettó 
1600-1700 Ft/óra és Münchenbe 
nettó 11 euro/óra. Szállás, uta-
zás, napi előleg megoldott. Tel.: 
06-30/197-7141, 06-20/283-
2071. Ferromax Kft.

Nincs munkád vagy váltani sze-
retnél? Betanított dolgozókat keres 
nemzetközi autóipari cég győri és 
mosonmagyaróvári munkahelyé-
re. Versenyképes fizetés mel-
lé, cafeteria-t, szállást, munká-
ba járást, bérelőleget biztosítunk. 
Érd.: 06-70/415-9020 -JOBmotive 
Kft.-

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipa-
ri multi keres betanított munkakör-
be, biztonsági öv összeszerelő kol-
légákat sopronkövesdi gyárába, 3 
műszakos munkarendbe. A szállás 
és a bejárás megoldott. Kiemelke-
dő bér mellett, 13. havi fizetést, 
prémiumot, cafeteria-t, bérelőle-
get is biztosítunk. Érd.: 06-70/600-
9021. - JOBmotive Kft.-

Gépkocsivezetői állás! Pékáru 
kiszállításához gépkocsivezetőt 
keresek B kategóriás jogosítvány-
nyal. Hátfal-kezelői vizsga előny, 
de nem feltétel. Fiatal nyugdíja-
sok jelentkezését is várom. Hajna-
li munkakezdés (3,30), önálló mun-
kavégzés, problémamegoldó képes-
ség. Jelentkezni: +36-30/388-0007. 
M-Ex Transport Kft.

Győri fémipari partnerünkhöz kere-
sünk betanított munkás, géplaka-
tos, CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe dolgo-
zókat. Amit biztosítunk: verseny-
képes fizetés, cafeteria, szállás, 
munkába járás, hazautazási támo-
gatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/415-
9021. -JOBmotive Kft.-

Boczkó&Boczkó Kft. munká-
jára igényes munkavállalókat 
keres, ajkai, pétfürdői telephe-
lyére bádogos előkészítő mun-
kák műhelyben történő munka-
végzésére, valamint hőszigete-
lési és fémlemezburkolási mun-
kák építkezéseken történő mun-
kavégzésére. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Iskolai előkép-
zettség nem szükséges. Érdek-
lődni +36-30/792-6377 telefon-
számon 8-16 óráig lehet, illetve a 
fényképes önéletrajzokat az iro-
da@boczko.hu e–mail címre kér-
nénk megküldeni.

O k t a t á s

dajka tanfolyam indul Kazinc-
barcikán részletfizetéssel. Tel.: 
06-30/637-4083, 06-20/423-
7877, 06-46/321-694. Eng. sz.: 
E-000452/2014.

Jelentkezz most Edelényben 
és Debrecenben (január-febru-
ár) induló VADÁSZKÉPZÉSÜNK-
RE, hogy már az idén vadász-
hass! Kedvező ár, kedvező fize-
téssel! A” bakok és bikák” Rád 
várnak! Infó: 06-30/377-8404. 
www.aszervezo.hu Kedvezmé-
nyekről érdeklődj!

t á r s k e r e s é s

Fiatalos nyugdíjas társat keres, nem 
dohányzó 165/65/65 független hölgy 
személyében Barcika és vonzáskör-
zetében. Tel.: 06-20/349-9198.
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Hajdúszoboszlói üdülés 12.500Ft/
fő/héttől. Tel.: 06-30/867-6550. 
Érc üdülő.

V e G y e s

kUltÚr KUCKÓ - Szemere Berta-
lan tér 11. Teljes körű szerencse-
játék fogadás. Lottózónkban lehet-
séges mindenféle szerencsejáték 
fogadása. ÁLLANDÓ AKCIÓK. TÁT-
RA TEA és EGRI JUHÁSZ TESTVÉ-
REK borászatának helyi képvise-
lete. 8 tojásos tészták, legolcsóbb 
sörök, borok, édességek. Nyit-
va tartás: H-P: 7:00-19:00, Szo.: 
7:00-18:00, V.: 8:00-18:00. Néz-
zen be hozzánk!

Munkalehetőség 

Kézi csomagoló, kiszerelő és gyártó 
munkakörre várjuk jelentkezésüket! 

Amit kínálunk:
- Határozatlan idejű szerződés - Munkába járás 

támogatása - Cafetéria - Negyedéves bónusz
Jelentkezés: 3526 Miskolc, Arany János tér 1.
Telefon: +36-70/440-3578, +36-70/637-4810

ugyfelszolgalat@humanexistence.hu 
www.facebook.com/humanexistence 

FESTÉK-HÁZTARTÁSI BOLT 
VAKOLAT ÉS

HŐSZIGETELŐ KÖZPONT 
TAPÉTA, HUNGAROCELL

SZAKÜZLET

PUSKÁS JÁNOSNÉ

Nyitvatartás:
 H–P 7.30–17.00, Szo 7.30–12.00

fax: 48/345-442 Mobil: 30/218-04-82
Sajószentpéter, Kossuth út 200.

MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS KERTÉSZ ÁRUHÁZ

  Elérhetőség:  
20/520-8732, 46/505-088

A Fly-Trans Kft.

KIEMELT KERESETI  
LEHETŐSÉGGEL 
40 tonnás szerelvényre és 

7,5 tonnás teherautóra keres

g é p j á r m ű ve z e t ő t . 
Export-import fuvarfeladatok  

végzésére, (nem uniózás) 
új flottával, miskolci telephelyre.

A Minerva Lux Kft. 
vízvezeték szerelésben 
jártas és karbantartási 
munkákban gyakorlott   
 dolgozót keres 

kazincbarcikai 
munkavégzésre.

Érdeklődni:

06-20/988-5974 

A HAUFF-TECHNIK Hungária Kft.
1 fő munkatársat keres  

ÁLTALÁNOS  
SZERELŐI  

munkakörbe.
Vízvezeték szerelői 

vagy hegesztő tapasztalat 
előnyt jelent!

B kat. jogosítvány feltétel!
Tel.: 06-30/260-37-70

ÁLLÁS LEHETŐSÉG!

DOHÁNYBOLTBA ELADÓT  
felveszünk.

 Fényképes önéletrajzokat a 
dohanymunka.barcika@gmail.com 

címre várjuk.

HŰTŐGÉPSZERVÍZ
Kazincbarcika

HŰTŐGÉP SZERELŐT 
FELVESZÜNK!

Dojcsák László • 06-30/399-6599

KAZINCBARCIKA

Minden héten 

online is 
megtekintheti 

újságunkat!

www.szuperinfo.hu

Kazincbarcika 
Szuperinfó

Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

506972

507049
506271

507008

507506

507047

506991
506917
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Újra Határtalan Napok a Miskolci Nemzeti Színházban!
Február 7-9. között  ■

ismét a határon túli 
kultúráé lesz a fősze-
rep a Miskolci Nemzeti 
Színházban. Három na-
pon át a színház, a 
zene, a képzőművészet 
és irodalom lesz a kö-
zéppontban Miskolcon, 
a Határtalan Napok 
rendezvénysorozaton, 
ahol idén Szatmárné-
meti lesz vendégünk.

A Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata változa-
tos műfajokban mutatkozik be a 
három napos fesztiválon. A dzsun-
gel könyve című musical felhőtlen 
szórakozást ígér minden korosz-
tálynak. A Tévedések vígjátéka 
a szerepcserék, laktévesztések 
lehetőségeit fergeteges drama-
turgiával kidolgozó korai Shakes-
peare-darab. Hatházi András és 
Tom Dugdale előadása, a Tizen-
öt próbálkozás a színészetre, a 
színész tudathasadásos állapotá-
ról mesél – estéről estére szün-
telenül hazudunk és igazat mon-
dunk. A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulata 
és a temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színház közös pro-
dukciója, a Burundanga, avagy 
a maszk, a baszk meg a cucc cí-
mű kortárs darab lehengerlő hu-
morral beszél aktuális társadalmi 
problémákról.
A programban több színházi elő-
adás mellett képzőművészeti ki-
állítás és irodalmi est is szerepel, 
így mindenki megtalálja a kedvé-
re valót.
Február 7-én a Szatmáriak 

Miskolcon kiállítással nyílik a fesz-
tivál, melyen három szatmárnéme-
ti képzőművész, Szemák Zsuzsa 
grafikus- és festőművész, Muhi 
Sándor grafikusművész és Nyiri 
Zoltán festőművész mutatják meg 
régebbi és friss alkotásaikat.
Ahogy minden évben, idén is tar-
togat programot a fesztivál az iro-
dalom kedvelőinek. Kereskényi 
Sándor és Végh Balázs Béla iro-
dalomtörténészek mutatják be egy 
irodalmi est keretében Szatmár 
irodalomtörténetét, valamint 
kortárs szatmári költök is bemu-
tatkoznak. Idén a zene műfaját a 
szatmárnémeti Dinu Lipatti filhar-
mónia kamarakoncertje képviseli. 
Az együttes tagjai szívügyüknek 
tekintik az együtt-muzsikálást, 
és e műfaj sokszínűségét kíván-
ják bemutatni.

PROGRAMOK:
Február 7. csütörtök:
15:30 Kiállítás megnyitó – Szemák 
Zsuzsa grafikus- és festőművész, 
Muhi Sándor grafikusművész és 
Nyiri Zoltán festőművész szatmár-
németi képzőművészek kiállítá-
sa, helyszín: Nagyszínház, néző-
téri társalgó
A kiállítás március 17-ig látogatha-
tó a nagyszínház előadásai alatt.

19:00 Burundanga, avagy a 
maszk, a baszk meg a cucc, hely-
szín: Játékszín
„Honnan kellett volna tudnom? 
Manel egy irodában dolgozik, szá-
mítógépeket javít, az anyja egy 
asszonykórusban énekel, ő szom-
batonként teremfocizik, szerinted 
ilyen egy terrorista élete?” Jordi 
Garcelan kortárs katalán dráma-
író legismertebb drámája, a több-
szörösen díjazott A Grönholm-
módszer nemzetközi sikere mellett 
az elmúlt években több magyar és 
román nyelvű színház repertoárjá-
ban is feltűnt.
A Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György társulatának és a te-
mesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház közös produkciója.
Február 8. péntek:
14:00 és 19:00: A Dzsungel köny-
ve, helyszín: Nagyszínház
A történet Maugliról szól, akit em-
bergyermek létére a farkasok ne-
velnek fel a dzsungelben. Az utóbbi 
két évtized legsikeresebb magyar 
musicaljének szövegét Rudyard 
Kipling azonos nevű regénye alap-
ján Békés Pál, zenéjét Dés László, 
dalszövegeit pedig Geszti Péter ír-
ta. A számos színházban bemuta-
tott mű felhőtlen szórakozást ígér 
minden korosztálynak.

19:00 A szatmárnémeti Dinu 
Lipatti filharmónia kamarakon-
certje, helyszín: Kamaraszínház
Közreműködik: Fátyol Rudolf hege-
dűművész, a Dinu Lipatti filharmó-
nia igazgatója, valamint a szatmár-
németi Dinu Lipatti Filharmónia 
FOURever vonósnégyese (Kovács 
P. Emőke elsőhegedű, Mihalcea 
Mija Alina másodhegedű, Budean 
Mihály Dávid brácsa, Cătună Dan 
gordonka).
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
19:30 Tizenöt próbálkozás a szí-
nészetre, helyszín: Játékszín
Istenem, add, hogy hirtelen taps-
rend legyen, felvegyem a gázsit, és 
hazamenjek! Nem tudom a szöve-
gem, nem emlékszem a mozdula-
taimra, nincs hangom. Miért jöttek 
el ma a nézők? Meg tudja ezt ne-
kem valaki magyarázni? 
Hatházi András és Tom Dugdale 
előadása a színész tudathasadá-
sos állapotáról – estéről estére 
szüntelenül hazudunk és igazat 
mondunk.
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
Február 9. szombat:
16:00 Szatmár irodalomtörténete 

és kortárs szatmári költők bemu-
tatkozása, helyszín: Nagyszínház, 
nézőtéri társalgó
A program ingyenes, regisztrá-
ciós jegyek igényelhetők kor-
látozott számban, a színház 
jegypénztárában!
Ahogy minden évben, idén is tar-
togat programot a fesztivál az iro-
dalom kedvelőinek. Kereskényi 
Sándor és Végh Balázs Béla iro-
dalomtörténészek mutatják be egy 
irodalmi est keretében Szatmár 
irodalomtörténetét. Vendégeink 
lesznek kortárs szatmári költők is, 
akik köteteik részleteivel színesítik 
majd az eseményt.
19:00 Tévedések vígjátéka, hely-
szín: Nagyszínház
A Tévedések vígjátéka a szerep-
cserék, laktévesztések lehetősé-
geit fergeteges dramaturgiával ki-
dolgozó korai Shakespeare-darab. 
Ezt a színművet állította színpadra 
Bocsárdi László kétszeres UNITER 
- és Jászai-díjas rendező a szat-
márnémeti Harag György Társulat 
művészeivel.
A Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György társulatának 
vendégjátéka.
A Határtalan Napok részletes 
programját itt találja meg: 
www.mnsz.hu

Az Eszterházy Károly Egyetem a 
magyar állami felsőoktatás meg-
határozó, dinamikusan fejlődő in-
tézménye, mely négy campuson 
(Eger, Gyöngyös, Jászberény, Sá-
rospatak), öt karon piacképes 
képzéskínálattal, gyakorlatori-
entált oktatással, egyedi ösz-
töndíj-lehetőségekkel, családi-
as hangulattal várja a diákokat. 
Intézményünk évszázadok óta a 
pedagógusképzés stabil bázisa, 
emellett az agrárképzés, a böl-
csészettudományok, a gazda-
ság- és társadalomtudomány-
ok, a természettudományok, 
az informatika, a sporttudomá-
nyok és a művészetek terén kínál 
képzéseket, de nagy hangsúlyt 
fektet a duális képzésekre, va-
lamint az angol nyelvű képzé-
sekre is. Nálunk - egyedülálló 
módon - három jelentős borvi-
déken is tanulhatnak a borászat 

iránt érdeklődő fiatalok: a Mát-
rai, az Egri- és a Tokaji borvidé-
ken. Összesen 36 alapszakon, 
14 mesterszakon, 9 felsőokta-
tási szakképzésen, az osztatlan 
tanárképzésben 80 szakpáron 
érhetőek el szakjaink.
Hallgatóinkat kiváló sporto-
lási lehetőségek várják, akár 
versenyszerűen, akár ama-
tőr szinten szeretnének spor-
tolni. Csapataink: Eszterházy 
SC, NB I-es női kézilabda, 
Eszterházy SC, OB I/B-s fér-
fi vízilabda, EKE-Eger-KOK, NB 
I/B-s férfi kosárlabda. A spor-
tolni vágyókat várjuk rekortán 
borítású atlétikapályával, te-
niszpályával, fallabdapályával, 
konditeremmel, műfüves lab-
darúgópályával is.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanu-
lás mellett legyen lehetőség a 
tartalmas kikapcsolódásra, épp 

ezért az EHÖK a tanév során 
számtalan közösségépítő prog-
ramokat kínál! 

Egyedülálló lehetőségek az Eszterházy Károly egyetemen

Eszterházy Károly Egyetem – a tudás univerzuma.
uni-eszterhazy.hu   Facebook: UniEszterhazy-EKE

Instagram: unieszterhazy
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KAZINCBARCIKA,
Vasvári tér 1. (Kultúr 
Kuckó), Egressy út 43. 
(Szinkron Műszaki üzlet) 

SAJÓSZENTPÉTER, 
Kossuth út 200. 
(Puskás Festék 
Szaküzlet)hirdetésfelvételi p nt!

Hétfőn a Magyar Kupa  ■
elődöntőjének első mér-
kőzését rendezték Bu-
dapesten.
A mérkőzést kemény, férfias 
csatában a házigazdák nyerték, 
ezzel első vereségét szenvedte 
el a VRCK a szezonban magyar 
csapattól.

JEGYZŐKÖNYV
FÉRFI RÖPLABDA MAGYAR KU-
PA, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
LV Sport Pénzügyőr SE – Ve-
gyész RC Kazincbarcika 3-1 
(23, 15, -24, 20)
 Pénzügyőr csarnok, Budapest, 
100 néző. V.: Jámbor, Adler.
PSE: Magyar 6, Kiss 14, Flachner 
7, Kovács Z. 23, Vityjuk 9, Rása 
12. Csere: Bán(liberó), Takács. 
Vezetőedző: Jókay Zoltán.
VRCK: Páez 4, Németh 16, Macko 
1, Szabó 6, Milev 10, Banai 6. 
Csere: Gebhardt Á. (liberó), 
Toronyai, Árva 7, Juhász 8. Ve-
zetőedző: Marek Kardos.
Jókay Zoltán: Örülök, hogy ez-
úttal is sikerült végig koncent-
ráltan játszanunk, és kellően ag-
resszívak voltunk, ez egy óriási 

skalp most nekünk. A visszavágó 
trükkös lesz, nem lesz egysze-
rű, hiszen ha ki is kaptunk négy 
szettben, egy aranyjátszmában 
még bármi megtörténhet.
Marek Kardos: A válogatott szü-
netről visszatérő játékosok nem 
a megfelelő állapotban kerültek 
vissza a klubhoz. Problémánk 
volt a fogadással, a nyitások-
kal, de lesz még egy visszavágó, 
amelyen az itt elkövetett hibáin-
kat kijavíthatjuk.
Szerdán a férfi röplabda Közép-
európai Kupa 7. fordulójában a 
szlovén Calcit Kamnik három 
szettben legyőzte a Vegyész 
RC Kazincbarcikát.

JEGYZŐKÖNYV
FÉRFI RÖPLABDA KÖZÉP-EU-
RÓPAI KUPA, 7. FORDULÓ
Calcit Kamnik (szlovén) – Ve-
gyész RC Kazincbarcika 3-0 
(23, 12, 19)
Kamnik, 100 néző. V.: Schimpl, 
Jurácek (szlovákok).
Kamnik: Ivkovics 1, Babkov 12, 
Stalekar 7, Stembergar Zupan 
16, Kotnik 3, Bregar 9. Csere: 
K.Hribar (liberó), Ratek, Lakner 
1, Jereb 1, Kvas, Golob 1. Vezető-
edző: Ales Hribar.

VRCK: Páez 3, Németh 8, Juhász 
3, Szabó 10, Milev 7, Banai 2. Cse-
re: Gebhardt Á. (liberó), Gebhardt 
N., Macko, Toronyai, Árva. Veze-
tőedző: Marek Kardos.
Ales Hribar: Készültünk erre a 
mérkőzésre, mert idegenben 
meglepett minket a Vegyész. 
Roppant fontos volt számunkra 
ez a győzelem, remélem, hogy 
a játékosaim kellő önbizalmat 
szereztek a folytatásra, mert ez 
egy remek siker volt.
Marek Kardos: Olyan volt az el-
ső szettünk, amit a szezon ele-
jén produkáltunk a legnehezebb 
mérkőzéseinken. Valójában az 
ilyen játékra képes a csapat, de 
jelen állapotunkban ezt a szin-
tet még nem tudjuk fenntartani. 
Taktikailag fegyelmezettek vol-
tunk az első szettben, a hajrában 
azonban jött egy remek nyitó-
juk, és annak ellenére kaptunk 
ki, hogy csak egyszer hibáztunk 
húsz fölött. A másodikban vé-
gig nyomás alatt tudtak tartani 
a nyitásaikkal, míg a harmadik 
játszmában csak azt követően 
tudtunk ismét sikeresebben tel-
jesíteni, amikor ellenfelünk már 
több ponttal meglógott.

Forrás: vrck.hu

Két idegenbeli mérkőzés, két vereség 

Egészségpénztári elfogadóhely, 
Bankkártyás fi zetési lehetőség

SZÉP KÁRTYA 
elfogadóhely

INGYENES ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT*
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

*Komplett szemüveg készítése esetén!

Dr. Kurkó Levente szemész adjunktus • kedd, szerda: 16.00-18.00
Bejelentkezés: 06-48/320-290, 06-70/389-2270 • Kazincbarcika, Építők útja 46. 

Németh Optika

ÓRIÁSI
PROGRESSZÍV
LENCSE AKCIÓ
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-40%
progresszív lencsék

 40% kedvezménnyel!*

2019. január 25. (péntek)
19:30 Barcikai Fonó - Táncház
 

Táncház élőzenei kísérettel �ataloknak és felnőtteknek. Megismer-
kedhetünk különböző tájegységek táncaival, oktató segítségével.

 A muzsikát a CSENDER népi zenekar biztosítja.
 A belépés díjtalan!
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
18:00 ADRIAN MOLE ÚJABB KINSZENVEDÉSEI.  A világsikerű könyv-

sorozatból készült ősbemutató egyszerre derűs és fájdalmas, szó-
rakoztató és elgondolkodtató történet: vajon a kamaszok, vagy a 
felnőttek világa érthetetlenebb?  

 Helyszín: Művészetek Háza Miskolc, Rákóczi u. 5.
22:00  BULI - DJ Szatmári &Julius - We Love 2000s Party
 Helyszín: STAMP bar&snack Miskolc, Szemere u. 2.
2019. január 26. (szombat)
10:00 Aprók tánca - Táncház
 

Táncház élőzenei kísérettel, kisgyermekes (1-8 év) családok részére. 
A talpalávalót a CSENDER népi zenekar biztosítja. 

 A belépés felnőtteknek 300 Ft, gyermekeknek díjtalan!
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.
17:30 VRCK-SK Posolijnica AICH/DOB 
 Fér� Röplabda (MEVZA)
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, 
 Szent Erzsébet u. 2.

19:30-22:30 Sex Action – Peter Kovary & The Royal Rebels koncert
 

Jegyár elővételben: 2600 Ft, a koncert napján: 3200 Ft
 Online jegyvásárlás: 
 https://www.jegy.hu/program/sex-action-99842
 Helyszín: MKK Ady Endre Művelődési Ház Miskolc, Árpád út 4.
2019. január 27. (vasárnap)
7:15 Téli Bükk Teljesítménytúra 
 (Zöld Sportok Klubja szervezésében)
 Rajt és cél: Bükkszentkereszt, Privát Fogadó Étterem. 
 (Az étterem parkolója a vendégeknek van fenntartva,
 kérjük a temető melletti parkolót használják!)
 További információ: http://zoldsc.mozello.hu/home/telibukk/
 Helyszín: Bükkszentkereszt, Privát Fogadó Étterem (Erdészkert u. 5.)
2019. január 29. (kedd)
18:30 VRCK-Pénzügyőr  Magyar Kupa, 
 elődöntő, 2. mérkőzés.
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont,  Szent Erzsébet u. 2.
2019. február 1. (péntek)
20:00 DENIZ koncert - Kazincbarcika 65.
 

Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont, Szent Erzsébet u. 2.

2019. február 2. (szombat)
6:00 Vámos-Toros Nap
 Sajóvámos Község Önkormány-

zata az idén is arra a nemes 
feladatra vállalkozik, hogy 
megdönti saját kolbásztöltés 
eddigi rekordját, ami 853 m. Az 
idén 2019 méter egybefüggő 
kolbász töltésére vállalkozunk! 
Sztárvendég: P-Mobil.

 Helyszín: Sajóvámos, 
 Szőke kastély előtti tér.
2019. február 5. (kedd)
19:00 VRCK-ACH Volley Ljubljana 
 Fér� Röplabda (MEVZA)
 Helyszín: Kbarcika, Don Bosco Sportközpont,  Szent Erzsébet u. 2.
2019. február 10. (vasárnap)
14:30 Kazincbarcikai Ördögök - SZPK Komárom 
 (Floorball Ob2 10. forduló)
 Helyszín: Kbarcika, Herbolyai út 5. 
 - Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája.
11:00 V. Télűző Ostorcsergetés
 Szeretettel várunk mindenkit! Űzzük el a telet! Barátainkkal kö-

zösen megszervezzük idén is a Télűző ostorcsergetést! (Hossó 
Szabadidő és Lovas udvar szervezésében.)  - Viseletbe öltözött 
jányok-asszonyok-legények-fér�ak várják szeretettel az érdeklődő-
ket!  - Lesz muzsika, betyár virtus, rózsafánk, forralt bor és tea. - A 
Régiségvásárban vásár�át vehet mindenki!  - A jó hangulatról az 
ÓZDI NÈPTÁNC EGYESÜLET is gondoskodik!

 Helyszín: Ózd, Vasvár út, nagyparkoló.
2019. február 24. (vasárnap)
8:00 Fagyott tavak teljesítménytúra  (Zöld Sportok Klubja szerve-

zésében).   A túra során az "Észak-keleti hegyeink tavai" túramoz-
galmunk 6 érintendő pontja közül (Hámori-tó, Pisztrángkeltető, 

Sebesvízi-tó, Jávorkúti-tó, Fónagysági-tó, 
Varbói-tó) a megadott számú tavat kell 
felkeresni kötetlen, de jelzett útvonalon.
 További információ: http://zoldsc.mozello.
hu/home/fagyott-tavak/
 Helyszín: Ómassa, Vadász kocsma 
(15 jelű autóbusz végállomás).

A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel tájékoztatja Önöket a Kazincbarcikán és környékén 
megrendezésre kerülő programokról, eseményekről. Ehhez várjuk a non-pro�t szervezetek, 
művelődési házak, sportegyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését. Amennyiben a jövőben 
szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő eseményekről, kérjük, hogy rö-
vid, de minden lényeges információt tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is - a  
mikorholbarcika@gmail.com e-mail címre küldjék el! (A programok megjelentetése ingyenes.)

507019
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AUTÓMENTÉS
6 tonnáig
0-24 óráig

30/542-42-33

- Gépi földmunka
- Beton
- Homok, sóder,
  föld

kapható közvetlenül 
a bányától.SZÉN

DIÓ, KOCKA, DARABOS.
Gyors kiszállítás, akár hétvégén is!
További információ:
06-70/545-7791

Víz-, fűtésszerelés, dugulás 
elhárítás, hibajavítás.

Számlaképesen, ÁFA nélkül.
B-A-Z megye egész területén.

Tel.: 06-30/644-6097

3780 Edelény,  
Antal Gy út 16-18/7

30/958-2851
Kérje ingyenes felmérésünket!
www.flandonakft.hu

Flandona Kft.

műanyag ajtók, ablakok • 
garázskapu, • 
redőnyök,• 
egyéb kiegészítők kedvező áron! • 

3700 Kazincbarcika, 
Mátyás K út 2.

48/512-191, 30/324-0162

SÓDER HOMOK KAVICS
(0/24, 0/16) (0/4, 0/1, (sárga) (4/8, 8/16, 16/32) 

0630/4152428 kiszállítás  
hétvégén is!

Miskolci
 munkahelyre

„C” típusú jogosítvánnyal rendelkező 

alkalmi sofőrt 
keresünk belső szállításra. 

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Telefon: 06-20/3164-136, 06-20/5251-618

e-mail: info@manrenting.hu

Richard Férfi Divat 
Kazincbarcika, Egressy út 37. Tel: 06-48/320-420

ÖLTÖNY 
CSEREAKCIÓ*
Hozd be régi, nem használt öltönyöd és 

20.000 forintért beszámítjuk 
új öltönyöd vásárlása esetén! 

Az akció időtartama: 2019. január 29-től február 11-ig tart! 
*A beszámítandó öltönynek tisztának és használható állapotúnak kell lennie!
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